
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ           Αριθ.Αποφ 65/2012 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το 13
ο
 Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  του ∆ήµου ∆ράµας   

την 27/12/2012 

 

Θέµα 8
ο
: Τροποποίηση κανονιστικής για χρήση κοινόχρηστου χώρου.  

 

    Στη ∆ράµα, σήµερα, 27η του µηνός ∆εκεµβρίου 2012 ,ηµέρα Πέµπτη και ώρα 
11.30 π.µ. στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε  συνεδρίαση 
η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την 73971/19-12-2012 
πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, 
σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.  
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ   (8) µέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ     ΑΠΟΝΤΕΣ  

Χαρακίδης Κυριάκος       
Κιοσσές Χρήστος 
Ιορδανίδης Παγκράτιος 
Μλεκάνης  Μιχαήλ  
Ρεµόντης  Θεµιστοκλής      
Φουτσιτζής Χρήστος 
Χατζηγιάννης Αναστάσιος 
Παπαδόπουλος Γεώργιος     Τερζής  Ανέστης 
 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, υπάλληλο του ∆. 
∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 
Ο  κ. Πρόεδρος  εισηγούµενος  το 8ο  θέµα  της  ηµερήσιας  διάταξης παρουσιάζει 
στα µέλη της επιτροπής το υπ΄ αριθµ. 72222/10-12-2012 έγγραφο του Τµήµατος  
Εσόδων και Περιουσίας της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών υπηρεσιών ∆.∆ράµας 
σχετικά µε την Τροποποίηση κανονιστικής για χρήση κοινόχρηστου χώρου  

το οποίο λέει τα εξής: 
 

        Σύµφωνα µε το  άρθρο 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/2010 τεύχος Α’), η  
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής επιτροπή είναι αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο άσκησης 
των σχετικών µε την ποιότητα ζωής , τη χωροταξία, την πολεοδοµία και την προστασία 
του περιβάλλοντος  του δήµου. Σύµφωνα µε την παράγραφο Βν  του παραπάνω 
αναφερόµενου άρθρου  εισηγείται προς το δηµοτικό συµβούλιο το σχέδιο κανονιστικών 
αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ.∆.Κ.. 

          Κατόπιν τούτου, εισηγούµαστε την τροποποίηση της κανονιστικής απόφασης του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου  µε αριθµό 444/2009, περί ρύθµισης θεµάτων χρήσης 
παραχωρούµενων κοινόχρηστων χώρων,  όπως τροποποιήθηκε µε την 631/2011 όσον 
αφορά  το άρθρο 15(άρθρο 13 της 631/2011) περί ζωνών κοινόχρηστων χώρων. Πιο 



συγκεκριµένα εισηγούµαστε να ενταχθούν οι παρακάτω οδοί στις αντίστοιχες ζώνες όπως 
αναφέρονται παρακάτω διότι βρίσκονται στα όρια των ζωνών αυτών: 
1) Άρεως  –Α ή  Β ζώνη 
2) Αθαν.∆ιάκου – Β ζώνη 
3) Κωνσταντινουπόλεως – Β ζώνη 
4) Θησέως – ∆ ζώνη 
5) Γερολύµπου – ∆ ζώνη 
6) Βαρδουσίων – ∆ ζώνη 
7) ∆ίρφυος – ∆ ζώνη 
8) Γρανικού – ∆ ζώνη 
9) Ιπποκράτους – ∆ ζώνη 

                                                                                                               
Η Επιτροπή Ποιότητας ζωής  αφού έλαβε γνώση της εισήγησης της υπηρεσίας 
,διάβασε το   άρθρο  73 του Ν.3852/2010,µετά από συζήτηση και ανταλλαγή 
απόψεων. 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι            ο µ ό φ ω ν α 

 
1. Εισηγείται την τροποποίηση της κανονιστικής απόφασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου  µε αριθµό 444/2009, περί ρύθµισης θεµάτων χρήσης 
παραχωρούµενων κοινόχρηστων χώρων,  όπως τροποποιήθηκε µε την 631/2011 
όσον αφορά  το άρθρο 15(άρθρο 13 της 631/2011) περί ζωνών κοινόχρηστων 
χώρων. Πιο συγκεκριµένα εισηγείται να ενταχθούν οι παρακάτω οδοί στις 
αντίστοιχες ζώνες όπως αναφέρονται παρακάτω διότι βρίσκονται στα όρια των 
ζωνών αυτών: 
 
1)Άρεως  –  Β ζώνη 
2)Αθαν.∆ιάκου – Β ζώνη 
3)Κωνσταντινουπόλεως – Β ζώνη 
4)Θησέως – ∆ ζώνη 
5)Γερολύµπου – ∆ ζώνη 
6)Βαρδουσίων – ∆ ζώνη 
7)∆ίρφυος – ∆ ζώνη 
8)Γρανικού – ∆ ζώνη 
9)Ιπποκράτους – ∆ ζώνη 

                                                                                                               
2.Την ενέργεια που πρέπει να γίνει την αναθέτει στον Πρόεδρο της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής ,∆ήµαρχο ∆ράµας. 
 
 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµ. 65/2012 

 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 
 Ο �ρόεδρος             Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη  

           ∆έσποινα Σιδηροπούλου 


